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Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort 

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for 

bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 

medlemsbedrifter som omsetter for over 170 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 70 000 

ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO. BNL 

organiserer industri og eiendomsbedrifter, utøvende håndverkere og entreprenører. 

 

Byggenæringen er kanskje den næringen som i størst grad kunne dratt nytte av et europeisk 
tjenestekort. Mange leverandører følger produkter og oppdrag til land de ikke har fast aktivitet, 
det henger sammen med at næringen tradisjonelt sett er reisende og at oppdrag sjelden er på 
fast sted. Et enklere system for å kunne ta enkeltoppdrag i andre land vil kunne gi bedrifter 
mulighet til både å teste ut nye markeder og nye leverandører uten at de trenger å etablere egen 
virksomhet i landet.  
 
BNL støtter allikevel ikke forslaget om europeisk tjenestepass og mener det bør sendes tilbake til 
kommisjonen. Prosessen fra ide til dagens konkrete forslag har ikke inkludert næringens behov 
og svart på våre bekymringer. Dagens forslag er langt fra det næringen har ønsket seg og vi kan 
ikke se at dette vil gi reell verdi for våre bedrifter.  
 
BNL deler ønsket om økt handel og reduksjon i handelshindringene, men det må skje tilpasset de 
ulike sektorenes ulike behov. Det gjør ikke dette forslaget. Ordningen med tjenestepass kunne 
vært et positivt bidrag til integrering, reduserte kostnader og økt handel, men har dessverre ikke 
levert.  
 
BNL tror forslaget vil kunne skape flere problemer enn det løser og redusere muligheten for de 
nasjonale arbeidstilsynenes mulighet til å drive effektiv kontroll. BNL støtter dermed 
synspunktene til en samlet europeisk byggenæringen, både arbeidstaker og 
arbeidsgiverorganisasjonene, og mener forslaget i sin nåværende form ikke bør gjennomføres.  
 
EFBWW: http://www.efbww.org/default.asp?Index=974&Language=EN 
FIEC: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=b63ef97c-01b6-4534-88c0-
4743ba49bce5 
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